
 

 

Spørreundersøkelse – Forebygging av risiko for stikkskader 
 
Har du noen gang tatt blodprøver uten hansker? Satt tilbake hylsen på en brukt 
prøvetakingskanyle? Deaktiverer du sikkerhetsutstyr på nåler eller holdere før bruk?  
Da vil du før eller siden rammes av stikkskade! 
 
Selv om blodprøvetakingsutstyr med sikkerhetsutstyr kan beskytte deg mot 
stikkskader, kan ikke noe utstyr beskytte deg mot deg selv. For å være fullt ut 
beskyttet, må helsearbeidere kombinere bruk av sikkerhetsutstyr med gode rutiner og 
slik redusere risikoen for stikkskader. 
Når det gjelder blodprøvetaking, kan det å implementere noen få endringer i egen 
praksis bidra til at du har så lav som mulig risiko for skader. Test deg selv på 
spørsmålene under og se hvordan dine vaner påvirker din risiko for stikkskader.  
 
Svar ærlig – det er din egen sikkerhet det gjelder! 
 
 
 
1. Plasserer du hylsene tilbake på brukte prøvetakingskanyler med bruk av to 
hender?  
Aldri — 0   Av og til — 15  Vanligvis — 30 
 
Å plassere hylsa med en hånd tilbake på en brukt kanyle som holdes i den andre 
hånden er den vanligste årsaken til stikkskader, og er derfor ikke tillatt etter gjeldende 
retningslinjer i Norge (1, 2). Konvensjonelt prøvetakingsutstyr bør erstattes med 
prøvetakingsutstyr med sikkerhetsutstyr. I tillegg bør du bestemme deg for å aldri 
sette en hylse tilbake på nåla med to hender, ikke en gang på en ren nål. Hvis du 
tillater deg å gjøre dette, vil du før eller siden gjøre det samme med en brukt nål.  
 
2. Tar du blodprøver uten å bruke hansker? 
Aldri — 0   Av og til — 3   Vanligvis — 6 
 
Hansker forebygger ikke nålestikk, men de beskytter mot blodsøl på hud som ikke er 
hel. Hansker har også vist seg å redusere volumet blod som kommer gjennom huden 
idet nålen stikker gjennom hansken og inn i huden. Hansker kan redusere 
følsomheten i fingertuppene, men der det er behov for det kan du også føle deg fram 
til venen før du tar på hanskene. 
 
3. Tar du blodprøve med nål og sprøyte i stedet for i vakuumrør? 
Aldri — 0   Av og til — 3   Vanligvis — 6 
 
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) i USA, en organisasjon som setter 
standarder for gode laboratorieprosedyrer, sier at “bruk av sprøyte og nål til 
blodprøvetaking bør unngås av sikkerhetsårsaker” (3). Det kan i noen tilfeller være 
nødvendig å bruke sprøyte ved tynne og svake blodårer. Bruk da egnet 
sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for stikkskader. 



 

 

 
4. Bruker du prøvetakingssett med vinger (butterflynåler) til å ta blodprøver 
også der det ikke er strengt tatt nødvendig? 
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Før sikkerhetsutstyr ble vanlig på butterflynåler, viste disse seg å være årsak til 32 
prosent av alle stikkskader (4). Hvis du er en av de mange som liker å bruke 
butterflynåler, bruk sikkerhetsnåler, og sørg for å bruke sikkerhetsutstyret, dette er 
kun sikkert dersom det blir brukt som det skal.  
 
5. Har du avfallsbeholder tilgjengelig ved stikkstedet? 
Aldri — 10   Av og til — 5   Vanligvis — 0 
 
Hvert sekund som går før nålen kastes utsetter deg for risiko for stikkskade. 
Avfallsbeholder bør være tilgjengelig ved stikkstedet. Det fines flere ulike typer 
avfallsbeholdere, velg en som passer for ditt bruk. 
 
6. Bruker du nåler uten påmontert sikkerhetsutstyr? 
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
I USA har Center for Disease Control and Prevention (CDC) vist at sikkerhetsutstyr 
kan redusere antall stikkskader med opptil 76 prosent (5). 
 
7. Fyller du avfallsbeholder for nåler til over 75 prosent av kapasiteten?  
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Oppfølging av stikkskade og eventuell infeksjon som følge av dette er mye dyrere 
enn en avfallsbeholder. Lukk og kast avfallsbeholderne når de er fylt opp til merket 
for maksimal kapasitet.   
 
8. Hvor lang tid går det fra du tar ut nålen fra pasientens arm til 
sikkerhetsutstyret er aktivert? 
<2 sekund — 0 3‐5 sekund — 5   > 5 sekund — 10 
 
Aktivering av sikkerhetsutstyret skal gjøres umiddelbart og i én bevegelse 
umiddelbart etter at nålen er tatt ut av pasientens arm. Opphold, om enn kun for en 
kort stund, øker risikoen for stikkskade dramatisk. Tren på å fjerne eventuelle 
unødige opphold og du vil fjerne en av de største unødige risikoene for stikkskader.  
 
9. Bruker du prøverør i glass? 
Aldri — 0   Av og til — 3   Vanligvis — 6 
 
Skader fra knust glass kan påføre større volum pasientblod inn i et sår enn en nål, 
noe som øker risikoen for overføring av smittsomme sykdommer. Plastrør er lette, 
knuser ikke og er tilgjengelige i alle varianter. Det er ingen grunn til å bruke glassrør 
lenger. 



 

 

 
10. Fjerner du nåla fra holderen før nåla kastes? 
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Å fjerne nåla fra holderen er farefylt. Dersom hele settet kastes, minsker risikoen for 
stikkskade både for prøvetaker og for de som håndterer avfallet. Det blir mer avfall, 
men jobb heller med å se på alternativer for å redusere avfallet andre steder, slik at 
totalmengden ikke øker. 
 
11. Bruker du ”to-fingerstrekken”, dvs plasserer en finger over og en under 
stikkstedet for å holde venen på plass? 
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Å holde en finger over og en under stikkstedet holder venen på plass, men det gjør 
også at fingeren din er veldig utsatt for å bli stukket. Å strekke huden under 
stikkstedet er tilstrekkelig for å holde venen på plass.  
 
12. Bruker du enhåndsteknikk for å plassere hylsa tilbake på kanylen? 
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Enhåndsteknikk er tryggere enn tohåndsteknikk, men det er langt fra like sikkert som 
å bruke sikkerhetsutstyr. Hylsa kan rulle eller gå i stykker og da er dine fingre utsatt 
for risiko. 
 
13. Bruker du butterflynåler uten holder?  
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Dersom du gjør dette, risikerer du å stikke deg på nålen som skal inn i prøverørene. 
Selv om denne nålen er dekket av gummi betyr ikke dette at den ikke kan stikke deg. 
Bruk alltid holder og kast hele settet etter prøvetaking for best mulig beskyttelse. 
 
14. Deaktiverer du sikkerhetsutstyr på nåler eller holdere før bruk?  
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
De er kanskje i veien, men de er der for å beskytte deg. Det er bare å venne seg til å 
bruke dem.   
 
15. Bruker du lansetter uten automatisk nålesikring til prøvetaking i finger eller 
hæl?  
Aldri — 0   Av og til — 5   Vanligvis — 10 
 
Å bruke nåler som ikke trekkes tilbake umiddelbart etter stikket er ikke trygt. Det er 
mange ulike sikre alternativer på markedet og det er ingen grunn til å ikke bruke 
disse. Dersom du stikker to ganger med samme nål for å være sikker på å få blod, 
følger du ikke anbefalt prosedyre. Forvarming av stikkstedet er mye mer effektivt og 
har vist å øke blodstrømmen til stikkstedet opp til syv ganger (6). 



 

 

 
RESULTAT 
Summer poengsummen din og sammenlign denne med oversikten under for å 
vurdere din risiko for stikkskader ved blodprøvetaking. 
 
0 ‐ 35 – LAV RISIKO. Gratulerer! Du opptrer sikkert og har lav risiko for stikkskader. 
Fortsett med dette, men sett samtidig inn en innsats på det som er dine risikofaktorer 
og gå inn for å redusere disse ytterligere. 
36 ‐ 90 – MODERAT RISIKO. Du tar noen unødige sjanser. Selv om du opptrer på 
en måte som gir deg en viss grad av beskyttelse, bør du umiddelbart endre de 
vanene som gjorde at poengsummen din ble for høy. 
91 ‐ 125 – HØY RISIKO. Måten du bruker nålen på utsetter deg for en betydelig 
risiko for stikkskader. Dersom du ikke arbeider aktivt med å gå bort fra den 
oppførselen som høyner din poengsum, kan du ganske raskt risikere å bli utsatt for 
de mer enn 20 sykdomsfremkallende mikrobene som kan overføres med nålestikk. 
126 ‐ 168 – EKSTREMT HØY RISIKO. Stikkskader er sannsynligvis ikke nytt for deg. 
Du trenger umiddelbar og omfattende opplæring i blodprøvetakingsteknikk dersom 
du skal fortsette å ta blodprøver. 
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